Návrh zavlažovacího
systému GARDENA

Formulář pro navržení zavlažovacího systému GARDENA
*Kontaktní údaje
Jméno a příjmení:
Ulice:
PSČ, město:
Telefonní číslo:
E-mail:

*Zdroj vody
Vodní řád
Retenční nádrž

(nádrž na dešťovou vodu)

Studna
Jiný:

*Parametry zdroje
Čas naplnění deseti litrové nádoby:
Tlak zdroje:

(v barech)

*Čerpadlo (pokud již vlastníte)
Domácí vodárna
(nebývá vhodným čerpadlem pro závlahu)

Domácí vodní automat

Kalové čerpadlo
Zahradní čerpadlo

Čerpadlo prosím doporučit

*Instalace
Výška sací hadice:
Výtlačná výška:
Informace označené * je nutno vyplnit!

(výška od hladiny k povrchu)

Vaše zahrada
Poprosíme vás o nákres zahrady (viz níže). Vyznačte zde svahy (označte svah procenty) a nerovnosti.
Dále prosíme o označení zásuvky písmenem Z. V případě zájmu o odběrná místa na připojení hadice,
vyznačte body k odběru písmenem O.
*Plocha k zavlažování:

Přejete si odběrná místa na připojení? (tato místa vyznačte do plánku písmenem O)
Ano
Ne

*Jak si přejete závlahu řídit?
Manuálně
Automaticky -9V (bateriově)
-24V(elektricky)
-24V Smart systém (pomocí aplikace)
(V případě využití 24V je potřeba vyznačit zásuvku na nákresu pomocí písmene Z.)

Napište nám vaše požadavky a komentáře:

(m2)

Plán zahrady
Plán zahrady musí obsahovat tyto informace:
• Nákres v měřítku 1:100 nebo 1:200.
• Označit zdroj vody písmenem V.
• Zakreslit záhony, rostliny, keře, stromy, apod.
• Označit plochu pro zavlažování (zelená barva).
• Označit živý plot k závlaze (žlutá barva).
• Vyznačit svahy a uvést stoupání v %.
• Vyznačit místo, kde se nachází zdroj elektřiny písmenem Z.
• Označit odběrná místa písmenem O (pouze v případě zájmu o vodní zásuvky).
*Jméno a příjmení:
*Jeden centimetr na plánku je:
(m)
Informace označené * je nutno vyplnit!

Vaše zahrada
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Vysvětlivky:
• .A.

Křoví, záhony

• � Dlažba
• V Zdroj vody
• Z Zdroj elektřiny
• O Odběrná místa
• S Strom
• % Svah

Nákres lze zaslat i v podobě souboru (např. sken) přílohou.
Pro nákres doporučujeme využít náš plánovač MyGarden, který naleznete na:
https://my-garden.gardena.com/cz

